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Ur gamla protokoll
Nils Nordström i Bingby 

fortsätter att bläddra och ci
tera ur gamla papper i soc
kenarkivet.

Följande ägnat att belysa förhål
landena i Orsa i svunna tider är 
hämtat ur Orsa sockens (Åberga 
fjärding) magasinsbok för åren 1751 
—1847, som nu återbördats till soc
kenarkivet efter att under mer än 
ett halvt sekel ha varit på avvägar.

Först en revers från 1830.
”Utaf Stackmora Magasin haf- 

ver jag undertecknad til Låns be
kommit Ett pänninge Lån af åtta 
(8) Rigsdaler Rigsgäls sedlar som 
jag utfäster mig att wid anfor- 
dran utan något widare hörande 
* warföre ärläges årlig Ränta til 
betalningen sker. Men skulle be
talningen brista så sätter iag i 
underspant en Brun hästfåla på 
tredie året som icke får förwand- 
las för än denna Rewäs är betalt. 
Rewärseras och försäkras i Witt- 
nens närwaro af Orsa Mickelwål 
d. 11 mars 1830.

Jag 8 Rigsdaler Regs fått 
Hasa Anna (bom) Hansdotter.

Vittnar
Lars Erik (bom) Ersson
Bogg Hans (bom) Jonsson
bägge i Mickelwål.”

Under 12 år t. o. m. år 1842 erla- 
de Hasa Anna räntan i form av 
penningar och spannmål, men ef
tersom revärsen fortfarande finnes 
kvar i Magasinskassan, synes hon 
aldrig mäktat lösa densamma.

En arvodesräkning från förrätt- 
ningsmännen har följande lydelse:

* Som synes har här det viktiga 
ordet ”betala” bortglömts.

”Arfvode til förrättningsmännen 
för redogörelse med . denna Bok 
den 5 Ianuari 1841.

Arfvode til förrättningsmännen 
för redogörelse med denna Bok 
den 5 Ianuari 1841.

Til Pehr Hans Son kyrkovärd 
Skuts och dagtracktament

1 dag 42 s.
Til Fjerdingsmannen Elings Jöns 

Persson 1 dag 36 s.
Til Talu Pehr Ersson för ljus 

och papper samt biträde til 
förrättningen 19 s.

Til traktering 1 qvarter 
Brändvin 12 s.

Summa 2 Rds 13 s.”

Hur fördelningen mellan förrätt
ningsmännen tillgick är ej gott att 
återge då stilen och stavningen 
jämte en massa överstrykningar gö
ra det hela oläsbart beroende möj
ligen på att ljuset ej räckte — eller 
var det möjligen Brändvinet?

*

Protokollen fordondags skilde sig 
ofta väsentligt i språkligt avseende 
från nyare tiders. Här ett sådant 
exempel i ett av prästen skrivet 
skriftresoprotokoll för jämt 150 år 
sedan, som i fråga om temperament 
och ordval knappast lämnar något 
övrigt att önska. Det har utan någ
ra förskönande omskrivningar föl
jande lydelse:

”Skriftreso Protokoll hållit vid 
förhöret i Oljonsby den 11 apr. 
1804.

Huset N: 11 * i Södra Oljonsby 
har näppeligen sin like i Svea
land, i en hednisk och fredlös lef- 
nad. Den förbannade stammodern

til så förgiftade ungar, kom änte- 
ligen tillstädes på min kallelse, 
men sonen Hans och dottern Anna 
voro efter min förmodan borta. Jag 
förestälte modern Anna Nilsdotter 
sin förestående själavåda och eviga 
olycka, derföre at hon icke med 
de sine, efter ordning och christ- 
ligt skick, nyttjar de dyra medel, 
som en god Gud förlänt oss syn
dare til vår salighets ärhållande. 
Äfven sade jag, at hon med de si
na skamfläckar i christenheten, 
skulle vid deras afgång ur verden 
sont af kamna i afgrunden, det 
dock moder Anna icke ville för
moda, och blifva i välförtjänt mist- 
ning af en christlig jordafärd. In
gen enda nattvardsgång är iag- 
tagen på hela nio år i denna för- 
hörsbok och om man ser efter i 
den förra, torde vara på lika sätt. 
Hela huset tillsades at på kallelse 
framkomma till Kyrkorådet.”

Man kan fråga sig hur det gick 
för mor Anna i fortsättningen och 
om kyrkböckerna ge något besked 
därom. Hon framhärdade även i 
fortsättningen i att ej gå till skrift, 
och året därpå dog hon efter blott 
en dags sjukdom, men i persona- 
lierna står det att efter hennes 
grannars vittnesmål hennes upp
förande och leverne varit ”vackert” 
och detta blev alltså hennes av
gångsbetyg, som bör ha givit hen
nes sörjande anförvanter berättiga
de förhoppningar om att mor Anna 
gick en ljus framtid till mötes.

N. N.

* Den gunstige läsaren torde ej 
av bynumret söka draga några slut
satser. Numreringen är nu helt an
norlunda.

O rsa-Våm hus Erkända Sjukkassa e th ju lc t  •jiylja.Htle m åttet:

Sjukpenning upp till 14:- pr dag. 
Bamtillägg.
Ersättning för sjukhusvård, läkar
vård och läkemedel. 
Moderskapshjälp 
Konvalescentvård 
Ersättning för kostnader vid intag

ning å och hemresa från sjuk- 
vårdsanstalt, resa till specialläkare 
och sjukhuspoliklinik samt intag
ning å Borrgårdens konvelescent- 
hem.
Ersättning för röntgen-, radium-, 
kortvågs-, diatermi-, hetluft- och

ljusbehandlingar, elektr. behand
ling, massage och sjukgymnastik 
samt medicinska bad. 
Inträdesåldem höjd till 55 år. 
Möjlighet finnes för kollektiv an
slutning och uppflyttning oavsett 
ålder och hälsotillstånd.

r Upplysningar lämnas av :

Kassans exp. i Orsa
Adr.: Kv. Hjorten 4
Tel. 271, kassörens 
bostad 435
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Ungt kollegium i kretsen av första examenskullen 1917, nyss hemkommen 
efter prov i Falun och Mora.

Främre raden: Birger Liljeström, Ingrid Elg, T. J. Hellman, Ernst 
Bergdahl, Hilda Olsson; bakre raden: Karin Bonde, Ruth Frödin, 
Greta Stålstierna, Gösta Timander, Gösta Berger, Lisa Lorenz, Gus

tav Pettersson. Frånvarande: lärarinnan Hanna Olsen.

Det var en gång - 
Med anledning av ett rektorsskifte

Den 30 juni i år avslutas två 
märkliga kapitel, det ena i en män
niskas historia, det andra i en in
stitutions. Båda kapitlen är långa. 
De sträcker sig bakåt till en annan 
värld, förkrigstidens, till ett annat 
Orsa, det hembygdsgårdiska. Men 
det allra märkligaste med de två 
kapitlen är detta: de är nära nog 
identiska. Det var en gång en kung, 
som sade: »Staten det är jag» — 
med tonvikt på j ag .  T. Joh. Hell
man kunde säga: »Skolan det är 
jag» — med tonvikt på s k o l a n .  
Han har varit skolans trotjänare 
snarare än dess chef. Eller riktigare: 
han har varit det senare i kraft av 
det förra.

Den som forskar i hävderna, kon
staterar med häpnad, nästan med 
besvikelse, att skolan — Orsa högre 
folkskola hette den då — lyckades 
dra sig fram en hel termin utan nå
gon Hellman. Mer än nätt och 
jämnt lyckades det nog inte. Den 
13 dec. 1913 förmäler styrelsens 
protokoll: »Den vid skolan anställ
de läraren hade anmält, att han till 
följd av sjukledighet vore förhind
rad kvarstå som lärare längre än 
till höstterminens slut.» Om åkom
mans art säges intet. Det lär ha 
varit lappsjuka han råkat ut för. 
O, stenhus-Orsa, knutpunkts-Orsa,

långt bort i kroken var du i din be
gynnelse!

Den förste läraren hade antagits 
på betyg och rekommendationer. 
Nu beslöt styrelsen att gå varsamt 
fram. Av de 26 sökandena uttogs 
två, vilka anmodades att infinna sig 
i Orsa och hålla var sin provlek
tion med eleverna. Den ene av de 
två var enligt protokollet »Johan
nes Hellman från Viksta, Uppsala 
län». Den stackars ynglingen gjor
des T-lös alltså.

I slutet av december 1913 gjorde 
en färsk filosofie magister med fullt 
utbildad stubbmustasch och likaså 
fullt utbildad signatur — trots sty
relseprotokollet — sin entré i lilla 
världen Orsa. Från trakten av ett 
katederbord i gamla folkskolan, nu
varande Kyrksalen, blickade han ut 
över ett mitt i jullovet sammandra
get urval av skolans femtonhövdade 
elevkår. I bakgrunden vakade och 
begrundade vördiga styrelsegubbar. 
Magistern höll inte bara en utan tre 
lektioner: i historia, tyska och ma
tematik.

Hellman kom, sågs och segrade. 
Varför han segrade över sin med
tävlare? Något uttömmande svar 
kan inte ges. Han imponerade visst 
genom att tala tyska på tysktim- 

Forts. å sid. 6.

till billigt pris . . .

M ELKAS SAIGON FRI- 
TIDSDRESS är en bekväm
och oöm kostym, som Ni 
kommer att trivas i. Lagom 
elegant och precis så ledigt 
skuren som Ni vill ha den. 
Den finns hos Hanssons till 
det låga priset 84: — .

B LA ZER AI O DET är på 
fram m arsch ! Kombinera 
själv en kostym med blazer 
och byxor!
Algots blazer, prisex. 10 år 

kr. 46: —
Blazer i mansstorl. 78:-. 95:- 
Byxor, rayongabard. fr. 39:-

Vi ha en mycket stor sor
tering i pojkbyxor i storle
kar från 8 år. Gabardin och 
tweed i prislägen fr. 24: —.

(----------------------------För Er semesterekipe-
ring iinns allt Ni behö
ver i käck och praktisk 
fritidsutrustning. Låt oss 
visa Er de nyheter, som 
är aktuella!

V_________________________i

Telefon 154
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G O T T  B R Ö D

Nya Wienerbageriet
— Gustaf Byström -  

Tel. 198

Sommarskor
Sandaler, Fritidsskor, 
Gymnastikskor m. m.

Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Telefon 37

En vacker PERMANENT 

till sommaren . . .

Beställ tid hos

LILJAS Damfrisering
Tel. 306, Orsa

Stor sortering i

vår- o. sommarskor
Prisbilliga sandaler

Segers Skoaffär
Eftr. Telefon 232

Sällskapsresor
i nya moderna turistbussar

Strands Busstrafik
Skattungbyn, tel. 51 051

Hans Peterson
Auktoriserad försäljare för 
Norra Dalarna för 
Studebalier och Peugeot.

Tel. 40 242 och 40 600, Orsa

Slöjdstugan på

En gammal dröm har nu blivit 
förverkligad i och med att Orsa 
Skattunge Hembygdsförening har 
fått sin slöjdstuga färdig. Sedan 
många år tillbaka har föreningen 
haft planer på att få till stånd en 
stuga där hembygdsintresserade 
kunde få tillfälle att lära sig väva, 
sy, knyppla och samlas till oppsit- 
tarkvällar. Dessa planer har vidare 
utvecklats till att även omfatta öv
ningar i folklig musik och dans 
samt anordnande av hembygdsaft- 
nar med kulturell underhållning.

Hembygdsföreningen bildades år 
1910 på initiativ av några intresse
rade Orsabor och konstnären Gus
taf Ankarcrona. Den 25 mars 1911 
hölls föreningens första årsmöte då 
bl. a. Ankarcrona och den kände 
storspelmannen Blecko Anders Ols
son medverkade. Från denna tid 
var det främst en Orsa-gårds till
komst som styrelsen inriktat sitt 
arbete på. Efter många svårigheter 
kunde dock byggnadsarbetet med 
hembygdsgården påbörjas år 1917. 
Först av alla hus uppfördes löftet 
som förvärvats från Räslåvagården 
i Vångsgärde. Även Orsastugan på
börjades 1917. Timmer till denna 
fick föreningen ta gratis på bespa- 
ringsskogen. Det fraktades på järn
väg från Älvho. År 1921 blev stu
gan färdig. Så uppfördes det ena 
huset efter det andra inom de föl
jande åren. Ladan, stallet, ”fjosajs” 
och ”tösstugan” har kommit från 
gårdar i Skattungbyn, ”fjos” från

ett fäbodställe norr om Skattung- 
byn, östra härbre från Torsmo, 
västra härbre och hackstugan från 
Holen. Skvaltkvarnen har stått i 
Granån vid fäbodstället Kruppa, 
kvarnstugan vid Enån i Slättberg, 
Slogboden på Koppången vid Ro- 
sentorpsvägen och lövladan i ett 
änge vid Emmeråsen.

I arbetet för gårdens uppförande 
har sockenborna flitigt medverkat 
och Orsa jordägande sockenmän 
har lämnat kontanta anslag. I övrigt 
har styrelsen genom hembygdsfes
ter och medlemsavgifter sökt an
skaffa de rätt avsevärda belopp som 
krävts för gårdens tillkomst.

Som framgår av nämnda redogö
relse över hembygdsgårdens olika 
byggnader har föreningen varit 
synnerligen livaktig . och uträttat 
ett storverk. Emellertid har vissa 
brister beträffande utnyttjandet av 
vår förnämliga hembygdsgård fö- 
refunnits. Tidigare har under som
maren ett fåtal fester ordnats men 
för övrigt har gården stått tom och 
öde. Risken med att ordna fester 
har varit stor, då man vid otjänlig 
väderlek icke haft möjlighet att 
kunna genomföra programmen un
der tak. Under vintermånaderna 
har hembygdsarbetet helt legat ne
re till stor del beroende på brist 
på ändamålsenliga lokaler. Av des
sa anledningar har slöjdstugan 
kommit till som ett välbehövligt 
komplement till hembygdsgården 
och för att hembygdsföreningen nu

4
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Orsaknutarna timras. Fr. v. Talu Gustav Jonsson, Anders Sandberg, 
Anders Snabb och Richard Forsgren.

skall kunna bygga ut sin verksam
het och bli ett levande forum för 
bevarandet av våra gamla, förnäm
liga kultur.

När undertecknad 1948 kom med 
i hembygdsföreningen, efter att ha 
varit bosatt i Stockholm ett tiotal 
år och där varit med i Dalaför
eningen och fått vissa erfarenheter 
angående hembygdsarbetet, vakna
de en tanke som jag många gånger 
haft under min Stockholmstid näm
ligen att i Orsa försöka få till stånd 
en lokal, där man kunde träffas 
för att spela gamla låtar, ordna med 
hembygdsaftnar i likhet med Dala
föreningens månadsmöten m. m. 
Jag fick veta att det fanns ett be
slut på att virke till en slöjdstuga 
skulle fås av Orsa jordägande soc
kenmän vilket gav impulsen till att 
börja planera för en stuga. På eget 
initiativ reste jag till Älvdalen för 
att se på deras slöjdstuga. Denna 
var enligt min åsikt mindre lämpad 
för det ändamål som stugan skulle 
användas till. Detta meddelade jag 
hembygdsföreningens styrelse vid 
ett sammanträde samtidigt som jag 
visade ett skissförslag till slöjdstu
ga av eget fabrikat. Dåvarande ord
föranden Finn Erik Hansson visade 
sig särskilt intresserad för förslaget 
och jag fick uppdraget att uppgöra 
ritningar så att frågan vidare kun
de behandlas. När byggnadsfrågan 
inom föreningen mognat beslöts att 
gripa verket an. Vi sökte ett bidrag 
på 25.000 kronor hos Orsa sockens 
jordägare vilket till vår stora gläd
je bifölls. Byggnadstillstånd erhölls 
efter stora svårigheter och vi på
började byggnadsarbetet år 1950.

Timmer till slöjdstugan har kom
mit från besparingsskogen likaså 
allt sågat virke. Under jägmästare

Arthur Perssons försorg har vi till 
slöjdstugan erhållit kärnfurutimmer 
av utsökt kvalitet vilket timrats 
upp av timmermännen Rickard 
Forsgren och Anders Snabb från 
Slättberg, hantverkare av gamla 
stammen som kunde konsten att 
hugga ”Orsaknutar” och utföra ett 
gott arbete. Som brukligt när det 
gäller byggnation har det varit 
många problem att lösa. Vi har t. 
ex. onormalt stora spännvidder för 
att vara ett timmerhus vilket lösts 
med bjälklag och takstolar av fack- 
verkskonstruktioner. Allt har emel
lertid gått efter beräkningarna och 
resultatet talar för sig självt.

Särskilt bör omnämnas konstnä
ren Jerk Werkmästers insatser be
träffande dekoration och inredning 
av stugan. Werkmäster har i slöjd
stugan, som vid alla sina verk vi
sat, att han är suverän och besit
ter kunskaper inom sitt fack som 
inger all respekt. Vi äro synner
ligen tacksamma för att Werkmäs
ter velat vara oss behjälplig och vi 
gläds över hans strålande resultat.

Slöjdstugan inrymmer i källar
plan 2 st. slöjdrum, pannrum, toa
letter samt plats för ytterkläder. I 
bottenplan finnes rymligt kök med 
bänkar och skåp i erforderlig om
fattning, samlingslokal 7x9  meter 
samt ett sammanträdesrum med 
öppenspis som smakfullt målats ef
ter gamla mönster och utgör en 
pärla i huset. Dessutom finnes hall 
och trappuppgång till överplan, där 
en verkligt pampig gillessal inretts. 
Denna mäter 9x11 meter och rym
mer ett par hundra personer. Gil
lessalen kan icke beskrivas utan 
måste ses. Konstnär Jerk Werk
mäster yttrade vid första påseende 
av salen ”jag gratulerar” . Sid. 8.

För Er
som behöver något

NYTT
tin

kan vi med vår rikhaltiga 
sortering tillfredsställa varje 
behov.

Damkappan
eller dräkten i lätta, smidiga 
tyger i vackra färger och 
eleganta modeller.

Herrkostymen
i ett lätt och behagligt kam- 
garnstyg i modernaste färger 
och mönster av senaste mo
deller ifrån landets ledande 
fabrikanter.

Poplinrocken
elegant och ledig i ett fler
tal modeller och färger.

Dessutom ha vi som vanligt 
det mesta av det bästa för 
hela familjens ekipering.

*
AUG. LARSSON 

KB
Manufaktur - Damkappor 

Herrekipering

Tel. 21, Orsa
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Kort hår i vår
Som Ni vet ställer det nya 
korthårsmodet speci ella krav 
på klippning o. permanent.

Vi rekommendera: 
Mildpermanent — idealper- 
manenten för torra o. spröda 
hår.
Kemisk permanent. För den 
kemiska permanenten an
vända vi endast NESTLE 
för att vara säkra på ett gott 
resultat — även på svårper- 
manentat hår.

Låt oss klippa Edert hår med den 
nya klippningsmetoden "Naturell 
Tiim” .

Idealplaggen
till sommaren för småtting
arna samt blusen, kjolen el
ler klänningen till tonåring
en finner Ni i riklig sorte
ring hos

B A R N K L Ä D E R
— Lennart Olsson —

ORSA

Det var en qång. Forts. fr. sid. 3.

men. Bland annat sade han »Die 
Biicher zu!» på ett så bra sätt, att 
en del elevers böcker åkte igen 
ögonblickligen. Styrelsen tycks 
emellertid ha gripits av tvivel på 
sin sakkunskap, för den lät anställa 
en omröstning bland eleverna. De 
röstade samfällt på Hellman. Han 
var snällast och sötast och gapade 
på ett så roligt sätt, om man får 
tro en som var med, då det begav 
sig.

I och med vårterminen 1914 bör
jade alltså den epok, som nu går 
mot sitt slut. Hellman var än så 
länge bara lärare, inte rektor. För 
rektoratet stod väl i praktiken sty
relseordföranden och skolans främ
ste tillskyndare, den målmedvetne 
komminister Ludvig Karlsson. »Och 
skulle ordföranden ombesörja det
ta» är ett vanligt paragrafslut i 
komminister Karlssons protokoll. 
Titeln föreståndare fick Hellman 
efter en termin. Sedan komminis
ter Karlsson fallit ifrån 1915, dyker 
den välkända hellmanska pikturen 
upp i protokollen. Och sedan gick 
det som det gick. Hellman tog led
ningen genom tjänarskap.

Hellman fick lika litet som de öv
riga av skolans tidigaste lärare dra 
sig för att hugga i. När hans för
ordnande som lärare förlängdes i 
juni 1914 ålade honom styrelsen 
uttryckligen »undervisningsskyldig- 
het lika många timmar, som han 
haft under nästgångna vårtermin». 
Timantalet var en bra bit över tret
tio, och hemarbetet var därefter. 
Ligger det möjligen något i talesät
tet, att orsaborna är om sig?

Förhållandena var små den första 
tiden. Lokalbristen var kronisk. På 
ett tidigt stadium dyker nybygg
nadsprojekt upp i protokollet. Ack, 
i fjärran framtid doldes förverkli
gandet av den sköna dröm, som nu 
är ett föråldrat och längesen ur
vuxet skolhus. Skolan växte. Klass

Lokalbrist 
- mitt öde

Med utgången av detta läsår läm
nar rektor T. Joh. Hellman sin 
tjänst som rektor vid Orsa Sam- 
realskola. Man brukar få önska nå
got, när man har nått ett mål eller 
en topp här i livet, hur det nu sen 
kan bli med uppfyllandet av ens 
önskemål. Skoltidningen har frågat 
rektor Hellman, vad han önskar nu 
inför avskedet från sin skola. Rek
tor svarar utan tvekan:

— Att skolan får bättre utrym
men. Att kämpa med lokalsvårig
heter är visst mitt öde. Alltifrån 
början i folkskolans uthus har det 
ständiga problemet varit: Vart ska 
vi ta vägen? Hur ska vi få rum?

Jag trodde problemet var löst, 
när realskolan fick sitt eget stora 
hus. Men ack — det är ju redan för 
litet. Det huset är byggt för fyra 
klasser, och vi har ju det dubbla.

Socknen har visserligen haft och 
har alltjämt stora skolbyggen att 
bekosta, men Samrealskolan måste 
också få bygga. Det är alldeles nöd
vändigt.

Ett annat önskemål, som ligger 
mig varmt om hjärtat, är att det på 
något sätt ordnas med skolfrukost 
för skolans elever. I vår skola är 
det ännu nödvändigare än i folk
skolan, då ju en mycket stor del av 
realskolans elever kommer utifrån 
byarna och har lång skolväg och 
dryg arbetsdag. Men där har vi 
återigen lokalfrågan!

Och sen — ja, börjar jag tänka 
efter, så finns det mycket att önska. 
Men detta är vad jag först och 
främst hoppas få se förverkligat, 
säger rektor Hellman och trampar 
iväg upp till skolan.

la des till klass. Var skulle en ny 
kull få tak över huvudet? Det hän
de, att den frågan var helt obesva
rad vid vårterminens slut. I skrala 
lokaler, i uthus och bakgårdsrum 
utspelades lärandets äventyr. Mån
ga steg fick Hellman springa, och 
mycket fick han skriva (troligen 
skriva på också), innan ett nytt 
läsår kunde sätta i gång. Och när 
läsåret kommit i gång, fortsatte han 
av farten.

Förhållandena var små. Så här 
står det i ett protokoll: »Beslöt sty
relsen att till den nya klassen an
skaffa följande inventarier: 15 st.
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Färsk magister med första klassen i första klassrummet. 
Eleverna från vänster; första raden: Helge Sörensen, Gösta Berger, 
Hilda Olsson-Herlitz, Karin Bonde, Anna Elfner-Laggar; andra ra
den: Sven Strandell, Gustav Pettersson, Kuth Frödin, Lisa Lorenz- 
Ihrmark; tredje raden: Birger Liljeström, Karl Borgström, Gerhard 

Dahl, Ellen Lundkvist-OIsson; fjärde raden: Erik Jackson, Gösta 
Timander.

bänkar, ensitsiga med en extra ski
va, 1 st. katederbord . . . ,  och upp
drog styrelsen åt folkskollärare Ber
ger och skolans föreståndare att an
skaffa dessa till ett pris, om möj
ligt icke överstigande, vad som 
förut betalts för dessa inventarier.» 
Någon miljonrullning var det aldrig 
fråga om.

Ånej. Skolan hade anledning att 
vara blygsam i sina anspråk. Den 
hade skapats under motstånd, och 
det dröjde ett bra tag, innan den 
hade sin existens befäst i orsabor- 
nas medvetande. Många såg i skolan 
högfärdens hemvist. Än levde en 
del gubbar kvar av den gamla, goda 
stam, som ansåg •— kanske inte helt 
utan fog — att innanläsning och 
de fyra räknesätten kunde vara bra 
att kunna men att det som därut
över var, det var av ondo. Tänke
sätten har ändrats. Orsa samreal- 
skola är nu självfallen. (Det är be
klagligt på sätt och vis.) Motstån
det bröts. Tiden gjorde väl sitt. Men 
sitt gjorde också Hellman. Om han 
varit en hög chefsperson, hade väl 
inga sturska orsabor fallit till föga. 
Nu var han demokrat till tankar, 
läggning och skapnad, ständigt på 
språng i något slags huvudbonad.

Förhållandena var små. Det vål
lade bekymmer. Men det var också 
en vinning. En skola, som bodde i 
uthus, kunde inte bli en abstrakt 
institution, ett ämbetsverk. Elever
na var lärarnas medmänniskor, och 
— märkvärdigare ändå — lärarna 
var elevernas. Skolan var något av

en familj. Och pappan hette Hell
man. Den som bet sig i tummen, 
gick till Hellman, för han hade 
plåster i sin förbandslåda. Den som 
hade bekymmer i själen, gick till 
samma person, för han hade många 
slags plåster. De små förhållandenas 
anda är inte död än. Det är ett änd
löst rännande i den trånga rännan 
till rektorsexpeditionen. Och Hell
man tar emot i sin trånga bur med 
sitt vanliga, vänliga ”Vad funderar 
Janne på nu då?” Hans tålamod är 
oändligt (utom när det exploderar).

Skolans lärare darrar för närva
rande. ”Hur ska det gå, när Hell
man ger sig i väg?” undrar de. En 
ny rektor, som gör allt grovgörat 
själv, hör till livets otänkbarheter. 
Lärarna kanske rent av måste bör
ja arbeta. De är bortskämda. Det 
kom en gång en ny lärare till de 
små förhållandena. Han hade två 
kappsäckar, en lätt med lite under
kläder och en mastig gammal 
skinnsak med biblioteket. Den se
nare var lagom för en häst. Hell
man blev häst. Dignande och 
snubblande ramlade han i väg med 
den nye i hälarna över spåren till 
rektorstjället på andra sidan järn
vägen och till det väntande kolle
giet, som inte på flera år sett nå
got så onaturligt som en ny lärare.

Bortskämda barn brukar inte just 
vara hemmatrogna, och bland flytt
fåglar är läroverkslärare ingalunda 
de minst oroliga. Men OSR:s lärare 
har varit sin skola trogna. De som 

Forts, å sid. 10.

CJc&cL
RAK- & F R I S E R S A L O N G

Rekommenderas!

Erik Andersson
Utför inkassouppdrag. 
Förrättar auktioner, boupp
teckningar och arvskiften.
Om bud fö r Stockholm s, Göteborgs 
m . fl. köp m annafö ren ing ar. Te l. 40

För trädgården
Trädgårdsmöbler 
i rödbok och stålrör 
Vilstolar, Parasoller

För semesterturen
Tält, 2 pers. 74:50 

» 3 - 4  » 110: —
» 4—6 » 165: -

KOOPERATIVA
Varuhuset, Orsa

Carl A.
Pettersson
Orsa
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Musikinstrument
med tillbehör

Leksaker i stor sortering

Musik & Hemslöjd
G. Klockar, tel. 320

Sommarens nyheter 
i klänningar och hattar!

Extra! Perlon- 
strumpor kr. 5: 25.

Dahls Eftr.
Tel. 191, Orsa

Knallsensation! ! !
Motorcyklar
Mopeder
Velocipeder

Nya Järnhandeln
Telefon 252

Specerihandla
hos oss! God sortering.

Lundblads Eftr.
Telefon 225

Ljum permanent
Beställ i tid för att 
erhålla bästa betjäning.

Nya Damfriseringen
Tel. 453, Orsa

Vårt dagliga hröd. 

till vardag och l'est. 

Erkänt gott.

Hellb O r g  s Hembageri
Tel. 1068, Orsa

SlÖjdslUflan ■ . .______ Forts, fr. sid. 5.
A

Ett tack bör framföras till Orsa 
sockens jordägare som skänkt virke 
och pengar till slöjdstugan. Det har 
varit ett stort problem att få peng
arna att räcka till allt. Vi har efter 
bästa förmåga försökt att hushålla 
med de medel vi fått och vi hoppas 
att de jordägande sockenmännen 
anser pengarna välplacerade. Ett 
tack riktas även till f. d. ordföran
den i hembygdsföreningen Finn 
Erik Hansson som ekonomiskt via 
jordägarna gjort slöjdstugan ge
nomförbar.

Slöjdstugan har redan tagits i 
bruk. Jordbrukarungdomen i Orsa 
har vid ett par tillfällen haft träf
far i stugan och senast hade Kyrk
liga ungdomskretsen en lyckad 
ungdomsafton, då ett stort antal

Erik Morceus granskar takets fackverks- 
konstruktion.

Källarvåningen muras upp. Fr. v. Talu Gus
tav Jonsson, Bond Edvin Hansson och förf.

Smids-Hans i målartagen.

flickor och pojkar i olika åldrar 
hade av allt att döma hjärtinnerligt 
roligt och såg ut att trivas gott i 
vår slöjdstuga. Den egentliga in
vigningen av stugan kommer att 
äga rum i samband med Dalarnas 
Hembygdsförbunds årsmöte i Orsa 
söndagen den 20 juni. Vi räknar 
då med att vår landshövding skall 
förrätta invigningen.

Många frågar sig varför stugan 
kallas slöjdstuga, den borde rättare 
kallas gillesstuga eller bygdegård. 
Med de utrymmen stugan har och 
med tanke på vad den kommer att 
användas till är denna fråga berät
tigad. Emellertid förhåller det sig 
så med den saken att beslut fattats 
i jordägarstämma om att lämna vir
ke till hembygdsföreningen för 
byggandet av en slöjdstuga och då 
fanns det ingen anledning att ändra 
detta. Vad stugan heter har mindre 
betydelse, huvudsaken är ju att den 
fungerar tillfredsställande för olika 
sammanhang. Namnet slöjdstuga 
passar förresten bra, då stugan är 
placerad på hembygdsgården och 
tänker man på, att det börjar bli 
ganska vanligt med namnet bygde
gård på samlingslokaler kan det va
ra fördelaktigt med lite omväxling 
för att slippa sammanblandning 
med andra lokaler.

Till hösten har vi för avsikt att 
komma med många överraskande 
program i slöjdstugan. Då efterfrå
gan på att få hyra stugan är myc
ket stor räknar vi med att slöjd
stugan kommer att bli flitigt an
vänd under kommande säsong. Ra
diotjänst har lovat att ordna med 
radiosändning från slöjdstugan vil
ket betyder, att bl. a. Orsa spel
manslag kan på hemmaplan få sän
da sina drillar till alla intresserade 
radiolyssnare. Att slöjdstugan kom
mer att bli till stor nytta inom vår 
socken är redan bevisat och den 
kommer att fylla den lokalbrist på 
mindre och intimare lokaler som 
varit rådande i Orsa. Inte minst 
för den jordbrukande ungdomen i 
Orsa kommer stugan att bli en hög
borg och detta är särskilt glädjan
de. Intresset för hembygdsrörelsen 
kommer säkerligen att höjas vä
sentligt i och med att slöjdstugan 
tas i bruk, då hembygdsföreningen 
på ett bättre sätt än tidigare kan 
komma i kontakt med alla för hem
bygdsrörelsen intresserade. Med 
slöjdstugan har Orsa Skattunge 
Hembygdsförening byggnadsmäs- 
sigt sett satt kronan på sitt verk.

Erik Moraeus.

8



OBSA SKOLTIDNING

Skola och hem.
Har med intresse tagit del av 

överlärare Hj. Hedmans inlägg un
der ovanstående rubrik i Orsa 
Skoltidnings nr 1 för i år.

Jag är av den uppfattningen att 
det inte kan nog understrykas att 
det bör vara både skolans och för
äldrarnas sak att fostra barnen till 
kunniga och hyfsade människor. 
Att skolan i första hand skall sva
ra för vetandet torde ligga i öppen 
dag — föräldrarna böra dock taga 
aktiv del i barnens sätt att sköta 
läxor m. m. — och att det skall va
ra föräldrarnas sak att taga hand 
om hyfsningsfostran är lika själv
klart.

Hur är det då med hyfsningen? 
Undertecknad måste tyvärr säga, 
att det är synnerligen illa ställt. Att 
försöka analysera var felet till den 
bristande hyfsningen ligger, är kan
ske inte så lätt, men möjligen kan 
det bero på många föräldrars slapp
het eller oförmåga — barnen skola 
gunås numera uppfostras efter s. k. 
moderna, tvångsfria metoder utan 
tanke på att detta leder till absolut 
okunnighet om vanlig, enkel hyfs
nings mest elementära regler, vil
ket också kommer att visa sig i li
vets olika skiften. Sådant är minst 
sagt betänkligt.

Man söker ju jämnställa städer
nas och landsbygdens befolkning i 
alla möjliga avseenden, men det 
torde inte vara så få, som kunnat 
konstatera, hur mycket mera fart 
och kläm det är på barnen från 
städerna och hur mycket trevligare 
de äro i sitt uppträdande. Varför 
inte följa utvecklingen i städerna 
även beträffande hyfsningen? Ing
en torde heller kunna säga annat än 
att det är trevligare med barn, som 
hälsar på gammalt vedertaget sätt 
genom att niga eller lyfta på mös
san i stället för att mumla ett ”hej” 
eller något liknande.

I ett avseende har dock skolan 
enligt mitt och många andras för
menande bidragit till hyfsningsför- 
fallet. Jag tänker då närmast på 
barnens bordsskick. (Detta gäller 
givetvis endast de skolor, som har 
bambespisning.)

Under de närmaste 2—3 åren före 
skolålderns inträde har många för
äldrar med stor möda och mycket 
tjat försökt få barnet att äta på ett 
hyfsat sätt, att hålla kniv och gaf
fel rätt, att inte smacka och sörpla 
eller att stoppa kniven i mun osv.

På endast några veckor är detta 
arbete spolierat genom den kapp- 
ätning och tävlingslusta att visa sig 
duktigast i oskick, som förekommer 
vid utspisningarna. Det är slammer 
och buller och bång vid matbordet 
även vid hemkomsten. Att förhål
landena vid utspisningen inte heller 
äro de bästa därom vittnar ju Skol
styrelsens cirkulärskrivelse, som 
stipulerar vissa straff för oskickligt 
beteende i samband med måltider
na.

Beträffande bordskicket vid ut- 
spisningarna är det skolans sak att 
ingripa. Det räcker inte med straff
bestämmelser — barnen måste ock
så handledas. Varför inte ordna en 
vanlig lektion i bordsskick och om 
hur man äter så att alla elever på 
en gång får detta i sig. Det hjälper 
inte mycket att en eller annan av 
eleverna försöker visa skick och 
fason vid matbordet — det blir lätt 
dåligt, om andra ge dåliga exem
pel. F. Ignérus.

#

Vi tackar insändaren för ovan
stående tänkvärda ord. Det är gläd
jande, när föräldrar någon gång vill 
framlägga sina synpunkter i Skol
tidningen.

Men vilken barnbespisning är det, 
som insändaren besökt och som fått 
lämna stoff till den skrämmande 
skildringen av en skolmåltid. Vi 
tycker, att det är förvånansvärt 
lugnt och tyst vid matborden, och 
ändå är det många barn, som äter 
samtidigt. Samtliga tillfrågade lä
rare intygar också, att bordsskicket 
i stort sett blivit betydligt bättre 
efter någon tid. Men man kan ju 
inte begära, att de minsta med ens 
ska kunna sköta sig perfekt. En av
gjord fördel med skolmåltiderna är 
dock, att de barn, som förut tyckt, 
att de flesta rätter smakat ”klent”, 
nu äter praktiskt taget all mat med 
god aptit. Ska det vara samarbete 
mellan skola och hem, är det väl 
ändå inte rätt att ge skolan skulden 
för skolbarnens dåliga bordsskick, 
då barnen än så länge intar de 
flesta måltiderna i hemmen, där 
dessutom övervakningen givetvis är 
mycket lättare.

Vad skolstyrelsens cirkulärskri
velse beträffar, var den förmodligen 
förorsakad av ryktet om dåligt upp
förande i ett enstaka fall. De i skri
velsen stipulerade straffen var för 
övrigt hämtade från en större 
svensk stad! Red.

Gör ett besök i
vår moderna 

livsmedelsbutik

Självbetjäning 

Mjölk och grädde

Broberg Orsa AB
Telefon 545 och 48

°et är
på V  ^  —-

KONDITORI
-  och gott . . .

C. G. NYSTBÖM
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Sjunde klassen i Digerbergets skola.
Bakre raden: Ann-Marie Åsenlund, Siv Nilsson, Anna-Stina Lång, 
magistern Tore Johansson, Vanja Lofvars och Kyllikki Matslofva. 
Därframför: Inger Styvers, Gunvor Samilda, Gunnel Persson, Inge
gärd Jonsson, Anna-Lena Liljendahl, Maj Eriksson. I andra raden: 
Ture Nirs, Arne Jonsson, Kjell Jansson, Ulf Bruhn, Gösta Caris. 
Främre raden: Ove Halvarsson, Karl-Einar Spännar, Hans-Erik 
Finn, Lars-Erik Masser, Bertil Haglöv. Frånvarande: Karin Johans

son.

Ilel var en gång. Forts. fr. sid. “

lämnat den frivilligt, är ganska lätt 
räknade, och fortast möjligt har 
just ingen gett sig av. Det förkla
rar, att Orsa-kollegiet, som en gång 
var nästan lustigt purungt, nu rym
mer en så pass stor procent gamla 
uvar. Det måtte vara något i sko
lans atmosfär, som gör flyttfåglar 
till stannfåglar. Många pustar har 
blåst ihop den atmosfären. Hellman 
är en.

Det spökar en kung i denna ar
tikels inledning. Varför inte också 
sluta kungligt? Det var en gång en 
kung, som sade: ”Ingen har fyllt en 
bana, liknande min.” Den som sade 
det, flyttade och avancerade långt. 
Från Viksta till Orsa är det inte så 
långt, och Hellmans avancemang är 
måttligt. Nej, med förste Bernadot- 
ten har förste Orsa-rektorn inte 
mycket gemensamt. Men den (na
turligtvis icke bristfria) människa, 
som en hel mannaålder fått tjäna 
och lyckats leda ett gott verk från 
dess begynnelse, den kan tacka för 
en nåd, som inte unnas många. Den 
ort, där en sådan människa verkar, 
blir delaktig av nåden.

G. Granholm.

Musikskolan.
”Tonettexamen”
har denna termin avlagts av föl
jande elever, som alltså får musik
diplom I:
309. Catie Gustavsson, Stackmora 6
310. Eva Gustavsson, Stackmora 5
311. Gullan Trogen, Stackmora 5
312. Mona Martinsson, Kyrkbyn 5
313. Britt Hellstrand, Kyrkbyn 4A
314. Ella Budh, Kyrkbyn 5
315. Hasse Wiborg, Kyrkbyn 5
316. Gunilla Stråhle, Kyrkbyn 4A
317. Agneta Backlund, Kyrkbyn 4A
318. Monica Larsson, Kyrkbyn 4A
319. Görel Pettersson, Kyrkbyn 4B
320. Monica Grunder, Kyrkbyn 4B
321. Gunnel Lundström, Kyrkbyn 5
322. Ingalill Carlsson, Kyrkbyn 6
323. Ulla Hedman, Kyrkbyn 4A
324. Solveig Christiansson, Kyrkbyn

4A
325. Gunilla Eriksson, Kyrkbyn 4B
326. Börje Persson, Kyrkbyn 4B
327. Birgitta Mårthén, Kyrkbyn 4A
328. Iris Kristensen, Kyrkbyn 4A
329. Ingrid Hagberg, Kyrkbyn 4A
330. Bengt Borgquist, Kyrkbyn 4A
331. Jan-Olov Hedin, Kyrkbyn 4A
332. Lars Lorenz, Kyrkbyn 4A
333. Siv Olsson, Kyrkbyn 5.

Charkuterivaror
med kvalitet finner Ni hos

Åbergs Slakteri a b

Orsa

KONFIRM ATION S- 
och EXAM ENS KLOCKAN

förmånligast från 

Urmakare

Gust. Helgeson
Tel. 399, Orsa

FRITIDSDRESS

Libos nya fritidsdress i Over- 
Sea gabardin (impregnerad 
mot väta) är ett härligt plagg 
för sport och promenad.
Jackan är skuren i elegant 
”Sportline” -modell och byx
orna har den moderna pass
formen och den moderna 
vidden.

BERGLINDS
Tel. 5, Orsa

Då det gäller presenter 
-  se först hos

T H O R B Y
Ur-, Optik- & Guldsmedsaffär
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När vi sitta i vår bänk...
SOMMARLOV

blir det nu snart. Glad i hågen 
viftar du farväl åt skolan. Du 
har huvut fullt av sommarpla
ner. De gäller kanske indian
liv i skogen, cykelturer, båt
färder, badning och andra 
trevligheter. Du som tycker 
om att skriva och rita, samla

sommarens upplevelser i ditt 
minne — eller varför inte i ett
ritblock eller en skissbok med 
så många anteckningar som 
möjligt. På det sättet kan du 
bli väl rustad för höstens upp
satsövningar och även för 
medverkan i Orsa Skoltidning.

Väl mött till hösten alltså!

NÄR JAG SÄG TRANDANS.

En dag skulle Björn, Holger, Erik 
och jag ut och plocka mosippor. Vi 
åkte gamla tallhedsvägen och där 
fick vi se rapphönor. Sen stannade 
vi och plockade mosippor.

Det fanns ganska gott om dem. 
När vi plockat färdigt, skulle vi fa
ra hem. När vi kom till en tjärn, 
fick vi se två tranor, som dansade 
vals. De snurrade ihop halsarna och 
sprang på tå. När de fick se oss, 
flög de. När de flög drillade de.

Bertil Melander, klass 3.

MIN SKOGSSTIG.
Varje morgon går jag en liten 

stig genom skogen till busshållplat
sen. Det är en mycket vacker stig. 
Jag går ganska tidigt, kvart över 
sju.

En morgon var det särskilt vac
kert. Fåglarna kvittrade för fullt. 
Långt bortom åkrarna hörde jag en 
orre, som spelade. Ovanför mej i 
tallen satt en talgoxe och många, 
många andra fåglar. Jag försökte 
härma talgoxen, men när jag bör
jade vissla, slutade talgoxen, och 
när jag slutade, började talgoxen 
kvittra. Det var så vackert. Hela 
skogen kvittrade, tyckte jag. Jag 
blev störd av bussens brummande, 
och jag började springa för att hin
na med.

Christina Jernberg, klass 4.

EN DAG UNDER PÅSKLOVET.

En dag sa pappa, att jag skulle 
få en ny cykel. Då blev jag mycket 
glad, för jag hade längtat efter en 
ny cykel. Pappa gick och ringde 
efter en bil. Jag var så glad, att jag 
höll på att ramla utför trappan. Så 
kom bilen, och vi steg in i den och 
for. När vi kom till byn, sa pappa 
till bilchauffören, att han skulle 
köra oss till Nya Järnhandeln. Det 
gjorde han.

När vi kom in, såg jag en brand
gul cykel, som jag tyckte var fin. 
Cykeln var halvstor, och den var 
lagom åt mig. Det var många andra 
cyklar: blå, gröna, gula, röda m. fl. 
Men den brandgula var finast. Den 
hade smalt styre, krökt ram, en pa- 
kethållare, ringklocka och ett katt
öga. Den ville jag ha. Jag sa till 
pappa, att den var finast. Då köpte 
han den åt mig. Sen tog jag cykeln 
och gick ut. Pappa kom också efter. 
När jag åkt en stund, tyckte jag, 
att den gick lätt. Sen for vi hem. 
Det var en lycklig dag för mig.

Björn Persson, klass 4.

MIN KATT.

Min katt har fått ungar i dag 
uppe på vinden hos oss. Dom är så 
söta. Nu ligger dom nere i lådan 
och diar Lisse. Det är deras mam
ma. Ulla Hansson, klass 1.

NÄR JAG HADE LOV.

Kickan och jag gjorde snökakor. 
Och jag gjorde en snötårta och så 
satte jag tallkottar i tårtan. I går 
lekte Kickan och jag affär. Kickan 
stod i affären. Jag var häxa och 
hade lera till mat. Och sedan gjorde 
vi gammelost. Vi lade snökakor i 
vatten, och sedan tog vi upp dem. 
Då blev snökakorna så mörka.

Berit Salander, klass 2.

VÅRDIKT.

Nu är våren här, 
och nästan alla fåglar har 

kommit.
De sjunga så fint, där de 

sitta.

Jag hör dem vid fönstret, 
där jag sitter och läser.
De sjunger så vackert, 
att man nästan somnar.

Lisbeth Bruks, klass 3.

Glöm ej
att Eder cykel behöver reno
veras och justeras till somma
ren. Gör det i tid. Lackering.

B. S. B Ä L T E R
Cykel- & Rep.-verkstad, tel. 711

Vid köp au radio
kan N i med förtroende vända Eder till oss. V i ha följande märken i lager:

Concerton, Dux, Luxor, M arconi, Nornan, Philips, Radiola, Siemens. 
Reparationsverkstad, Radioverkstad.

ORSA CYKEL- § SPO RTAFFÄR
Tel. 2 8 1 , bost. 3 8 3 . Repr. för A B  Cykelfabriken M onark, Varberg

Specerier 
.Manufaktur 
Glas och porslin

Wikners Eftr.
Holen, tel. 2
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Bränd KALK och 
KALKSTENSMIKL

a v  högsta k va lité e r 
t i l l  f ö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  frå n

AB Skaltungbyns Kalkbruk
Mässbacken Telefon 50021

Nu inför sommaren använd

elektriska apparater
från

Mora-Orsa Elektriska AB
Orsa, tel. 192

/4-

Kom in och prova ut 
en fin

Stråhatt
för sommaren.

Sorteringen är nu stor.

Albert Andersson
Alode- & Handarbetsaffär 
Tel. 4. Orsa

B I L T J Ä N S T
Uno Carlsson Tel. 156, 490

TECKNING: Terränglöpare av 
Hans Larsson, klass 5

MAJKASE.
När jag var och drog kvistar till 

en kase, hörde jag något som pep. 
Ett tu tre sprang en råtta ut ur ka- 
sen och bort över åkern som en pil. 
Sen började vi dra kvistar igen, och 
då kom en till råtta ut ur kasen 
och sprang samma väg.

Leif Uhlén, klass 3.

EN VÅRDIKT.
Nu är det vår, och 
barnen är så glada, 
de hoppar hopprep 
och spelar kula.

Nu är det sommar, 
och barnen har så roligt.
De plockar prästkragar 
och blåklint och blåklockor.

Kaj-Britt Grundstedt, klass 3.

JEN DRAM
Je not i april drämd ik, att ik 

wa ajti skojen. Dar mett ik jen 
jätte, sum sa, att an skulld klemm 
i jel mi. Do wart ik sö rädd, att i 
bara skrätjä, men do sad jätten, att 
ik int skulld wa rädd. Do sluted ik 
skrätja, men jätten to mi uppo ne- 
van ö sad: ”Du bever int wa rädd 
mi, fär ik i jen snäll jätte.” Men 
ik wa lite rädd ändo, för ik wisste, 
att jätter bruk wa farliger. Se djick 
an jett stig ö stig wa sö löngt, att 
ed wa jen tjilometer. An djick in i 
je gråtta mi mi. Dar war ed fint, 
mo du tro. Inne inni grottun war 
ed guld ö silver ever öllt. Se frå- 
ged jtten mi, um ik wa ungrun, do 
sad ik, att ik wånt ed. Men an djick 
ini skafferi ndo, dar war ed grodor, 
rever ö mitji mer. Just do kåm 
mamma ö wetjed upp mi.

Britt-Mari Nilsson, klass 3.

TECKNING: I fjällen av 
Hasse Wiborg, klass 5

VÅREN.

Nu har våren kommit ren, 
och träden knoppas i allén. 
Blåsippor, vitsippor och tussilago 

små,
de blomma så glada vid bäckarna 

blå.

Sädesärlan hon trippar så nätt, 
och vippar med sin långa stjärt. 
Flugsnapparn bygger i holken sitt 

bo,
där frun hans och ungarna ska 

finna ro.

Bonden harvar och sår för sin 
möda,

och hoppas på gröda.
Drängen hans svärmar med Lena, 
hon med de fina bena.

Mamma gör fint och städar, 
undan vinterkläder.
Pappa han gräver trädgårdsland, 
så han får valkar i sin hand.
Margareta Bergholm, klass 5. 

PÅSK
Då det var påsk, åt jag många 

ägg. Då kom min bror Lars-Erik 
underfund med att man kunde 
knacka ett litet hål i toppen på 
ägget, sticka in skeden och gräva 
ur det som var i ägget och äta upp 
det. Sen lurade vi mamma. Vi tog 
ett äggskal, och sen ställde vi det 
upp och ner i mammas äggkopp, 
och då mamma kom, trodde hon, 
att det var ett riktigt ägg. När hon 
skulle knacka sönder skalet, så åk
te skeden rätt igenom. Då förstod 
hon, att det var vi som hade lurat 
henne.

Stig Lindström, klass 3.
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EN VÅRVERS.

Hej hopp, du lilla tussilago, som i 
backen tittar opp!

Du har en gul vacker kjol.
Den hade du också på dig i fjol, 
när du stod nere vid bäcken.

Hej hopp, du lilla blåsippsknopp, 
som i dungen tittar opp!
Du har på hatten blå.
Med den du viftar då och då, 
till solen, som lyser på dig.

Man hör, att det är vår, 
i vartendaste snår.
Ty fåglarna sjunga, 
och träden de gunga.
Och varje liten vind, 
som kommer och smeker vår kind, 
för med sig en härlig och frisk 
doft från alla vårens små blommor.

Gunnel Pettersson, klass 6.

EN FÅGELPROMENAD.
En dag var vi ute och gick hela 

klassen. Vi skulle ut och se på fåg
lar. Först fick vi se storspoven. Den 
är rätt stor, och den har en stor 
krokig näbb. Den hörde oss, för den 
flög långt ut på en åker. Då gick vi 
tyst över till andra sidan vägen där 
den där åkern var. Några pojkar 
gick först. Men just som de gick ner 
i diket, for det en rapphöna opp. 
Då började några leta och se om de 
hade bo där, men de såg inget bo. 
Sen gick vi längre ut på åkern, men 
då flög spoven. Då fortsatte vi att 
gå en liten bit. Då såg vi en tofs
vipa. Den hade en stor tofs på hu
vudet, och till färgen var den brun- 
spräcklig och grön. Sen såg vi tio 
storspovar. När vi skulle gå hem 
till skolan såg vi bofinkar. De var 
röda under bröstet med två vita 
ränder på vingen. Vi såg också en 
gulsparv, den var gul och brun- 
aktig. Det var en rolig fågelprome
nad. Monica Andersson, klass 3.

NÄR LISA BLEV NARRAD 
APRIL.

På morgonen den första april 
kom mamma och väckte Lisa. ”Opp 
med dig nu! Du skall ju till skolan 
i dag.” Lisa steg upp, klädde sig 
och sprang i väg. Maja åkte förbi 
henne och ropade, att Greta stod 
och väntade på henne hemma hos 
sig. Lisa hade bråttom men vände 
i alla fall om. Men när hon kom 
fram, hade Greta redan gått. Då 
kom Lisa ihåg, att det var första 
april. Hon hade alltså blivit lurad. 
Hon sprang nu, allt vad hon orka
de, så att hon inte skulle komma 
för sent till skolan. När hon kom 
fram, såg hon Maja och de andra 
flickorna stå i en klunga och gap
skratta åt henne. De ropade: ”April, 
april, din dumma sill! Vi kan lura 
dig vart vi vill.” Det var nära att 
Lisa hade tagit till lipen, för hon 
var både trött och förargad. Men 
just då ringde klockan, skoldagen 
började, och Lisa fick annat att 
tänka på.

Ingegerd Hedlund, klass G.

NÄR VI LEKTE INDIANER.

En dag kom Pelle och Lasse och 
frågade, om vi skulle leka indianer. 
Det ville jag. Vi gick och samlade 
ihop, tills vi blev tio stycken. Vi 
gick upp till Viborg, där vi satte 
upp lägret. Sedan gjorde vi bågar 
och pilar. En dag, då vi kom dit och 
skulle leka, var lägret rivet. Vi 
klädde ut oss och sprang och skulle 
se, vem som hade rivit det. Till slut 
fick vi se några pojkar. Vi tog dem 
till fånga och band dem vid totem- 
pålen. Sen gjorde vi eld och dan
sade krigsdans omkring dem. Nästa 
dag då vi kom dit och skulle leka, 
var ingen där. De tordes nog inte 
komma dit mer.

Ingvar Olsson, klass 3.

Skinnknutte-
utrustning 
finnes hos

Filip Sundberg
Tel. 388, Orsa

Tripp
Trapp
Trall
-sängen

Hopfäll- 
bar turist
säng

Carl A.
Pettersson
Orsa

Kappor och dräkter
Klänningstyger i bomull,
silke och nylon
Handskar
Blusar
Scarves
Väskor
Underkläder

Emma Olssons Eftr.

Orsa, tel. 125

När Ni 
besöker Orsa

ät god och vällagad mat 
snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

Orsci-Baren
Vid abonnemang 10 %. 
Kupongsystem för skolfru
kostar. Samkväm, supéer 
och festmiddagar ordnas, 
ölrättigheter.

Vö rdsa m t bl. Sjö strö rn, tel. 10 60
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TECKNING: Fo tb oll av 

Björn Jansson, klass 5

VÅREN

Våren håller på att bryta in här 
i Orsa. En flugsnappare höll på att 
flytta in i sin nya lägenhet för att 
bilda familj. Det var brått, pappan 
flög ut och in i holken, mamman 
hade varit vid tjärnen och plockat 
ängsull till boet. ”Var har du varit 
så länge, kära mor?” ”Jag har bara 
varit vid tjärnen ett tag.” ”Jaså.” 
”Du, jag träffade just en människa 
i skogen, när jag flög hem.” ”Ojdå! 
Tror du att han kommer hit?” ”Nej, 
han gick uppåt berget.” ”Jaha!” 
”Du, jag flyger också uppåt ber
get. Det växer så fin mjuk mossa 
där.” ”Akta dig då!”

Även blommorna har vaknat upp.
Fru Tussilago: ”Goddag mina

barn, nu är det vår igen, slå upp 
era ögon.”

Alla barnen: ”Ja, mor.”
Fru Tussilago: ”Vi är vårens rap

portörer.”
Alla barnen: ”Titta, där kommer 

redan ett människobarn och vill 
plocka oss!” ”Adjö mor!”

Hans Larsson, klass 5.

MESS IK FIGD PAPPA 
-  ETTÖR WIDN

Mess i skulld fi pappa ettör widn, 
sö djick ed sö fort. E djick än uppo 
jen snokånt och se uppo ödran. I 
skrattöd sö i fick såran kwid. Mess 
wi kåmum nid i skojön, sö skulld 
wi swänga åv wejön, men do sö 
fassnöd wi mi tjåkan i jen stubbä, 
sö att pappa wart tvundjin ö ta jen 
stör ö setja undör tjåkan, ö sö lif- 
töd an upp tjåkan, ö sö fick ästn 
gö. Se sö lassöd wi ö okum em.

Lars-Olov Lindgren, klass 4.

VÅRDIKT

Nu så är det vår igen, 
och blommorna lyser.
Uppå alla backar 
sitter flickor och myser.

Vårbäckarna brusa, 
vårvindama susa.
Pojkarna spela kula,
och flickorna gå hem och ”ula”
för att de inte får vara med.

Vattenhjulen snurrar, 
humlorna surrar.
Allt är så roligt.
Det är ljust och soligt.
Hej, hurra! Nu är våren här.

Anita Hansson, klass 6.

VÄR HUND.

Vi har en hund, som heter Krut. 
Han är brun och svart. En gång 
blev han så sjuk, så vi trodde att 
han skulle dö. Det rann något ur 
nosen. Men sen blev han bra. Då 
blev vi glada.

Carin Björck, klass 1.

I PÅSKLOVET

Min kusin Anna-Stina och jag 
har varit i Härjedalen i påsk. Vi 
var där tre dagar. På påskafton var 
vi uppe i Lofsdalen och åkte ski
dor i fjällen. Vi var på en topp, 
som hette Hoverken. Vi åkte bil 
till byn med moster och morbror. 
Vi gick från byn kl 12. Då vi hade 
kommit upp till trädgränsen, åt vi 
matsäck. Sedan fortsatte vi. Det är 
så drygt, innan man kommer på 
toppen. Klockan två var vi uppe. 
Där var det så fin utsikt. Jag såg 
också Norges fjäll. Min kusin 
Anna-Stina hade sin kamera med 
sig och knäppte kort. Om ett tag 
skulle vi åka ner till byn igen. Då 
vi åkte ner, gick det så fort, att vi 
fick lov att sitta på skidorna och 
åka. Det gick, så det bara visslade 
om öronen. Och ibland åkte vi om
kull och snodde runt. Om ett tag 
var vi nere vid trädgränsen igen. 
Det tog en halv timme från träd
gränsen, innan vi kom till byn. Se
dan åkte vi hem. Den dan hade vi 
hemskt roligt.

Britta Hägg, klass 6.

Pulvo Rödfärg
Färdigkokt rödfärg i pulverform 
Bättre - Bekvämare - Billigare

BECKERS

Egnahemsfärg
Linoljefärg för utvändig mål
ning av träylor. V a ck e r  för  
ögat - värdefull som skydd.

Spred Satin 
och Spred Gloss
Färger för inomhusmålning till
verkade på ren latexbas.

*
Spred är färgen, som gör vad 
som faller Eder in.

Skall Ni måla i sommar kontakta då joss 

och vi skall resonera färgmaterial med Er! Hedins Färghandel, Orsa
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 27

II
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

•  Värme-, Vatten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 94

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnad smålning 
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67

Omsorgsfull
P E R MA N E N T NI NG

utföres av

GULLY BOHMAN
Telefon H o 1 e n 4 9

C. F. Carlssons 
Å K D O N S F A B R I K

ORSA. Tel. 188, bost. Holen 58

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

BERGLUNDS CONDITORI 

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

L I N D A N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. Holen 1

NÄR JAG HADE LOV

När jag kom till Untorp, så fick 
jag så mycket av morfar och mor
mor. Göran och jag fick en hel på
se apelsiner. På måndag skulle vi 
åka hem. Innan vi skulle åka hem 
så fick Göran och jag varsitt block. 
När vi kom hem stod Karin och 
mötte oss. Det är min kusin. Vi 
gick upp till farmor och sjöng för 
henne. Vi sjöng: Så håll utöver mig 
än din hand! Och farmor tyckte, att 
vi var som Guds änglar när vi 
sjöng.

Aina Björck, klass 1.

G U M M I -  
v e r k s t a d
B ilr in g a r , Batte
r ie r , Snöked jor, 

Bensin , O ljo r.

Orsa
R ingcentral

A lf  Andersson 
T e l. 299, bost. 555

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
Tel. 78 — ORSA

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad

Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

beställning.
B i l l i g a  p r i s e r !

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. Wi k s t r ö m
(Bakom Lantmanna
gården)

Lmdhs Matsalar
R e k o m m e n d e r a s !  

Tel. 269 Orsa

HUGOS Konditori Eftr.
ELSA LINDQVIST

R e k o m m e n d e r a s !
T e l e f o n  318

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. Orsa 346

R E K O M M E N D E R A S !

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  WE S S T R Ö M
0  Utför Värme-, Vatten och
0  Avloppsledningar av alla
0  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Rikstelefon 119
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Skolnytt
Lärarval.

Till ord. folkskollärare vid Ne- 
derberga skola har valts folkskol
läraren Lars-Uno Lidegran, Stoc- 
karyd, Småland. Hr Lidegran är 
född 1930 och avlade examen 1953. 
Han har genomgått organistkurser 
och kurs för utbildning av skidin- 
struktörer samt har varit simlärare 
i fyra år.

Den nya läraren hälsas varmt 
välkommen till Orsa!

Tjänstledigheter.
Folkskollär. J. Hasmats har er

hållit tjänstledighet hela läsåret 
1954—1955 för fortsatt tjänstgöring 
vid Orsa samrealskola, och lärarin
nan Margit Haga-Lennes har er
hållit tjänstledighet samma tid för 
fortsatt tjänstgöring i Mora.

Inackorderingsproblemen
försvinner?

Inackorderingen av barnen från 
finnmarksbyarna har alltid varit 
ett problem. Nu hoppas vi, att det 
snart skall vara ett övervunnet sta
dium, då barnen ska behöva tas 
från hem och föräldrar. För att få 
arbetskraft till besparingsskogen 
har det för allmänningsstyrelsen 
blivit en nödvändighet att få skol
frågan bättre löst för ”skogarnas 
folk” . Och nu har ett anslag bevil
jats åt Los skoldistrikt för utbygg
nad av Älvho skola, så att denna 
blir av B2-typ, då det blir plats 
också för barnen från norra Orsa. 
Det är meningen, att skolan skall 
byggas ut kommande sommar och 
stå klar till höstterminens bör
jan. Orsa jordägare skall också 
uppföra lärarinnebostad i sommar.

Barnen från en del av Finnmar
ken, där skjutsfrågorna kan ordnas, 
skulle alltså redan i höst få börja 
skolan i Älvho och slippa vara in
ackorderade.

För barnen från Näckådalen och 
Untorp löses ej problemen genom 
Älvhoskolans utbyggnad. Men det 
är åtminstone överlärarens mening, 
att kommunen också bör ordna med 
skolskjuts för dessa barn, kanske

Insamlingen
till musikskolans instrumentfond är 
ännu inte avslutad, men vi kan re
dan nu redovisa det aktningsvärda 
beloppet 1.628:40. Tack vare våra 
skolbarn har insamlingslistorna nått 
de flesta byarna i socknen, och an
talet bidragsgivare närmar sig de 
tusen. Glädjande är det, att orsabor 
i förskingringen kommit ihåg oss. 
Orsaföreningen Slipstenen, t. ex., 
har insänt ett större belopp. Kan
ske finns det fler Orsa-föreningar?

Tack för alla bidrag, som vi fått 
hittills! Och tack, skolbarn och alla 
andra, som hjälpt till med listorna!

Om Du ännu inte lämnat Ditt bi
drag till insamlingen till musikin
strument för skolungdomen i Orsa, 
är det inte för sent. Insänd belop
pet till Orsa kommunalkontors 
postgiro nr 12 42 60. Skriv på ta
longen ”Instrumentfonden” .

till hösten 1955. Kommande läsår 
är det ingen möjlighet och ej heller 
så nödvändigt, då inga nybörjare 
finns i dessa byar nu. De barn, som 
redan går i skolan, har inackorde- 
ringsvanan inne och har också bra 
inackorderingshem.

Nästa läsår
blir det delning av ännu en klass i 
Kyrkbyn. Detta innebär, att inte 
mindre än fem läraravdelningar 
måste ”exporteras” från Kyrkbyn 
till andra skolor nästa år. Troligen 
blir det nuvarande klass 3B i Kyrk
byn, som får läsa i Digerberget näs
ta år.

I övrigt blir skolorganisationen 
nästa läsår precis lika som inneva
rande år.

Undervisning i engelska
fortsätter nästa läsår i klasserna 
5—7 i distriktets A-skolor.

Arbetsboken i hembygdskunskap,
som varit under förberedande i fle
ra år, skall färdigställas av en kom
mitté, bestående av folkskollär. El
na Granholm, Mårts Dagmar Hans-
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Musikdiplom III
För första gången får musiksko

lan detta år utdela diplom av grad
III. Detta utdelas till dem, som med 
intresse och flit deltagit i musik
undervisningen i fem år efter to- 
nettprovet, dvs. sedan första diplo
met erhölls. Det är glädjande mån
ga av 1949 års tonettspelare, som 
alltfort är med och som under de 
fem åren gjort ett storslaget arbete. 
Det är inte bara det, att de utbildat 
sig själva. Dessa ”pionjärer” har 
också hela tiden varit ett stöd för 
musikskolans ledning. De har utan 
knot hjälpt till att ”spela in” yng
re kamrater i skolorkestern. Det 
hade naturligtvis varit roligare att 
få spela flera nya saker. Men mu
sikkommittén är uppriktigt tack
sam mot dem för att de på detta 
sätt dragit mindre försigkomna 
kamrater med sig.

Och här följer den långa raden 
av dem, som kommer att få diplom 
av grad III (för att skilja denna 
förteckning från den andra använ
da vi här romerska siffror):

I. Lanni Hedberg, Kyrkbyn
II. Håkan Mellström, Kyrkbyn

III. Tore Borgert, Kyrkbyn
IV. Ulf Bonde, Lisselhed
V. Sonja Hellström, Kyrkbyn

VI. Åke Borg, Skattungbyn
VII. Marianne Nyberg, Skattung

byn
IX. Sven Berger, Nederberga
X. Kerstin Lindgren, Mickelvål

XI. Siv Andersson, Kallmora
XII. Åsa Persson, Trunna

XIII. Hans-Erik Laggar, Kyrkbyn
XIV. Kerstin Eriksson, Hansjö
XV. Lars Munters, Kyrkbyn
XVI. Rigmor Blixt, Kyrkbyn

son, E. Bjarling och G. Montelius 
enligt beslut vid lagstadgade sam
manträdet med lärarkåren.

Upplaga 2.300 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsn Pris 50 öre.

Musikskolan


